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  Ομιλία του  . Αριστομένη Ι Συγγελάκη1    στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών
 26.7.2013Χανιά

   ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ  : ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟ ΧΡΕΟΣ
        .ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

        ,  Ευχαριστώ πολύ το Προεδρείο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών την Οργανωτική 

          .Επιτροπήκαι την Πανελλήνια ΟμοσπονδίαΚρητικώνΠολιτιστικών Σωματείωνγια την πρόσκληση  

        . ,      Είναι τιμή μου να απευθυνθώστο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών Και επιτρέψτε μου να πωότι είναι 

              ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονόςότι οι Κρήτες όπουγης έχουνοργανωθεί σε ισχυρέςοργανώσεις και 

   ,         στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών έχουν προοδεύσει κι ασκούν επιρροή σε πολλές χώρες του 

,      ,         πλανήτη αλλά δεν ξεχνούν την πατρίδα μας την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα μας την Κρήτη 

   ,  ,      ’ . και πάντα τις αγαπούν τις υπερασπίζονται τις διαφημίζουν και δίνουν αγώνες γι αυτές Αξίζετε 

            κάθε τιμής αγαπητοί συμπατριώτες και είμαστε βέβαιοι ότι θα εξακολουθήσετε να δίνετε δυναμικό 

         .παρώνστουςαγώνεςγια τη διεκδίκηση τωνεθνικώνμαςδικαίων

«         .     Έλαβαμία αξιοθρήνητηαναφοράγια την κατάστασηστηνΕλλάδα Εκεί η πείνα έχει καταστεί 

 .           ενδημική νόσος Στους δρόμους της Αθήνας οι άνθρωποι πεθαίνουν κατά χιλιάδες από εξάντληση» 

(  ,    , 30.11.1942)Γιόζεφ Γκαίμπελς σημείωσηστο ημερολόγιό του 2.  

«Λ            .  ίγοι λαοί της Ευρώπης υπέφεραν από τη Γερμανική Κατοχή όσο οι Έλληνες Όμως οι  

    ,      ,    Έλληνες ήταν οι πρώτοι που μετά το τέλος της ναζιστικής βαρβαρότητας έτειναν χείρα φιλίας προς 

 τουςΓερμανούς». …« , , ,       ,Δίστομο Καλάβρυτα Καισαριανή όπωςκαι να ονομάζονται οι διάφοροι τόποι  

            ο Γερμανόςπολίτης όταν επισκέπτεται αυτά τα μνημεία της ναζιστικής θηριωδίας αισθάνεται ντροπή 

     .       ,μπροστάστη συμφιλιωτική διάθεσητων Ελλήνων Αυτό θα πρέπει να αναλογίζεται όποιοςπροσπαθεί  

1   .          &  Ο Αριστομένης Ι Συγγελάκης είναι Πτυχιούχος Οδοντιατρικής καθώς και Πολιτικής Επιστήμης Δημόσιας 
   ,     (Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών κάτοχος Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης M.Sc.)   στην Κοινωνική 

            .Οδοντιατρική και στη ΔιοίκησηΜονάδωνΥγείας και υποψήφιοςΔιδάκτωρΟδοντιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών  
       ,        Κατάγεται απότον Αμιρά Βιάννου του νομούΗρακλείου απόοικογένεια με μεγάλο αριθμό θυμάτωνστοΟλοκαύτωμα 

 . της Βιάννου   2002    ,    , Από το αγωνίζεται για το ζήτημα εντός και εκτός Ελλάδας  ,  απευθύνονταςομιλίες οργανώνονταςή 
   ,          συμμετέχοντας σε κινηματικές πρωτοβουλίες ενώ πλήθοςσχετικών άρθρων του έχουν δημοσιευθεί σε εφημερίδες και 

.       . .       ιστοσελίδες Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπήςτου Δ Σ του Εθνικού ΣυμβουλίουΔιεκδίκησης τωνΟφειλώντης 
    (   ).         Γερμανίας προςτην Ελλάδα ΠρόεδροςΜανόλης Γλέζος Ήταν εκπρόσωποςτου Εθνικού Συμβουλίου στη δίκη για το 

      (12-16  2011).      Δίστομο στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης Σεπτεμβρίου Έχει επίσης πραγματοποιήσει ομιλίες για το 
   (  2002,  2003,  2013). ζήτημαστη Γερμανία Μπίλεφελντ Μίτενβαλντ Βερολίνο

: Επικοινωνία www  .  holocaust  .  gr   E-mail: saristomenis  @  yahoo  .  com  

2  , «ΦλάισερΧ   .       Στέμμακαι Σβάστικα Η ΕλλάδατηςΚατοχήςκαι τηςΑντίστασης, 1941-1944»,  , ,δύοτόμοι Παπαζήσης  
, 1989-1995, . 194.Αθήνα σελ
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  ,      χρησιμοποιώντας νομικά προσχήματα να θεωρήσει το θέμα οριστικά λήξαν».3 (Gerd Hoehler, 

   ανταποκριτής της εφημερίδαςFrankfurter Rundschau  , 1995). στηνΑθήνα

   14Την αυγή της ης ,      ,  Σεπτεμβρίου ανήμερα της υψώσεωςτου Τιμίου Σταυρού τα γερμανικά 

         στρατεύματα εισέβαλαν στα χωριά της επαρχίας Βιάννου σκοτώνοντας αδιακρίτως οποιονδήποτε 

  .        , έβρισκαν μπροστά τους Η διαταγή άλλωστε του Γερμανού Διοικητή του Ηρακλείου Στρατηγού 

   : «Μύλλερ ήταν πολύ σκληρή   π  .  π ,Καταστρέψατε την ε αρχία Βιάννου Εκτελέσατε άραυτα  

 ,   π   π  π  16     χωρίς διαδικασία τους άρρενες ου είναι άνω α ό ετών καθώς και όλους όσοι  

  π ,    συλλαμβάνονται στην ύ αιθρο ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας».   14   16Από τις έως τις  

  1943, 401       , Σεπτεμβρίου του άνθρωποι δολοφονήθηκαν στις επαρχίες Βιάννου και Ιεράπετρας στο 

    .    ,   , δεύτερο μεγαλύτερο Ολοκαύτωμα της χώρας Μόνο από τον Αμιρά το χωριό μου δολοφόνησαν 

117  . συγχωριανούςμας     π ππ   ,   Ανάμεσά τους και ο α ούς μου Αριστομένης οι τρεις αδελφοί 

, ,      π   του Παύλος Ιωάννης και Ματθαίος και ο ατέρας τους Νικόλαος.   πΣυνολικά έντε 

 π    π !  άτομα α ό το ίδιο σ ίτι         Δύο ακόμα αδέλφια του παππού μου στήθηκαν στο εκτελεστικό 

  .        .απόσπασμα αλλά επέζησαν Από την ευρύτερη οικογένεια μετράμε πολύ περισσότερους νεκρούς  

          Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα από την έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Διαπιστώσεως 

    . , .  , .    .  : «Ωμοτήτων εν Κρήτη των Ν Καζαντζάκη Ι Κακριδή Ι Καλιτσουνάκη και Κ Κουτουλάκη Η  

             Επιτροπή δεν θα λησμονήση ποτέ το σπαρακτικόν θέαμα που αντίκρυσεν καθώς έφθανεν εις τον 

,      ·       Αμιράν διά να διαπιστώσητα ανωτέρωεκτεθέντα επί του τόπουτης εκτελέσεωςεύρεσυγκεντρωμένας 

  300       ,  ,  περί τας γυναίκας μελανηφορούσας μετά των τέκνων των θρηνούσας κοπτομένας και  

.           μυρολογούσας Την επομένην το πρωίαν επί του τόπου της εκτελέσεως ετελέσθη επιμνημόσυνος 

,           δέησις την σπαρακτικότητα της οποίας αμυδρώς μόνον δύνανται να αποδώσουν αι ληφθείσαι  

φωτογραφίαι»4. 

       :  Ο απολογισμός της βαρβαρότητας των Ναζί είναι φρικιαστικός σ   90υνολικά είχαμε  

     . 56.000   , 105.000αναγνωρισμένα ολοκαυτώματα σε όλη την Ελλάδα αθώοι πολίτες εκτελέστηκαν  

          κατέληξαν όμηροι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταναγκαστικής εργασίας κι ελάχιστοι εξ 

 , 1.770   ,  400.000   αυτών επέζησαν χωριά καταστράφηκαν σπίτια πυρπολήθηκαν5.   Οι συνολικές 
3  –  ., «     :   . Μπουρλογιάννης ΤσαγγαρίδηςΙ Η διεκδίκηση γερμανικώνπολεμικώνεπανορθώσεων το πολιτικό πλαίσιο Η 

  » : «  . ( ) «ματιά ενόςδιπλωμάτη στο ΠερράκηςΣτ επιμέλεια       .Το ζήτηματωνπολεμικώνεπανορθώσεωνστηνΕλλάδα  
   Διεθνείς και εθνικές διαστάσεις»,  . ,  2012, . 123-124.Εκδόσεις Ι Σιδέρης Αθήνα σελ

4  ,  ,  ,  , «ΚαζαντζάκηςΝ Κακριδής Ι ΚαλιτσουνάκηςΙ ΚουτουλάκηςΚ     Έκθεσις τηςΚεντρικήςΕπιτροπήςΔιαπιστώσεως 

  ΩμοτήτωνενΚρήτη»,   ,  1983, . 47 (     ΈκδοσηΔήμουΗρακλείου Ηράκλειο σελ η Επιτροπήεπισκέφθηκε την επαρχία 

    1945).      :  ., Βιάννου το καλοκαίρι του Για την αντίστασησταΚαλάβρυταδιαβάστε ΡοδάκηςΠ  1941-44. Καλάβρυτα Η  

  :  αντίστασηστηνεπαρχία Το ολοκαύτωμα, . , 1999.εκδ Παρασκήνιο
5  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  - ,ΑνταίοςΠ ΑρώνηςΠ ΓλέζοςΜ ΚακολύρηΑ ΚουλουφάκοςΠ ΚυριακάκοςΓ ΚωνστανταράκηςΦ ΜαγκάκηςΓ Α  

 ,  , «ΠαπαγιαννάκηςΚ ΡούπαςΧ Η    ΜαύρηΒίβλοςτηςΚατοχής»,        Έκδοσητου ΕθνικούΣυμβουλίου για τη διεκδίκηση των 
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,    ,  ,       απώλειες λόγω των εκτελέσεων της πείνας των ασθενειών και της υπογεννητικότητας κατά τη 

     1.000.000 ,   13,5%   ,διάρκεια της Κατοχής ανήλθαν σε ανθρώπους ή στο του ελληνικού πληθυσμού  

 δηλαδή       . το υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρη την Ευρώπη     Μια αληθινή γενοκτονία ήταν το 

 π  π    π   π   π π   τίμημα ου λήρωσε η Ελλάδα ε ειδή δεν υ οτάχθηκε στις α άνθρω ες ορδές του 

.φασισμού

      Η Βιάννος και όλη η Ελλάδα βυθίστηκ   , , .  αν στο πένθος ορφάνεψαν ρήμαξαν Πολύ σκληρή 

        .       ήταν η μοίρα όσωνεπέζησαναπότον χιτλερικό όλεθρο Έχουμε άραγε ποτέ σκεφτεί τι τράβηξαν οι 

   ;         , χήρες και τα ορφανά Πώς μπόρεσαν να σπάσουν το τείχος του κοινωνικού αποκλεισμού της 

            αδυναμίας ή και αδιαφορίας του ελληνικού κράτους αλλά και της προκλητικής περιφρόνησης της 

       ;     ,  ,Γερμανίας προςτο δράμα και τον αγώνα τους Η άγια μορφή της βιαννίτισσας της διστομίτισσας  

 ,  ,      ,  , της καλαβρυτινής της ανωγειανής της χαροκαμένης γυναίκας από το Κομμένο την Κάντανο την 

,  ,  ,  ,     , Κλεισούρα τη Μουσιωτίτσα το Χορτιάτη τα Κερδύλλια τα χωριά του Κέδρους Ρεθύμνου το 

,   , , ,         Ζαγόρι της ηρωίδας γυναίκας μάνας χήρας πουσηκώνει το σταυρό του μαρτυρίου μόνη της και 

  ,         , αγωνίζεται με γενναιότητα κουράγιο και περισσή αξιοπρέπεια να μεγαλώσει τα παιδιά της είναι 

     .ταυτισμένη με τη μοίρα του ελληνισμού  Έ   π   να αιώνιο αράδειγμα αγωνιστικότητας και 

  ,  καρτερίας της Ελληνίδας της Ελλάδας6.

Αντ :   π   π  .ίσταση η φωτεινή λευρά της ευρω αϊκής ιστορίας

Σ ,            ήμερα πουη Ευρώπηβρίσκεται σε σοβαρή οικονομική και πολιτική κρίση και απειλείται 

 « » ,     ,       « »με γερμανοποίησή της πρέπει να γίνει βαθειά κατανοητό ότι ο ναζισμός δεν ήταν ένα λάθος  

  ,      .   ,  της Ευρωπαϊκής Ιστορίας αλλά μέρος της Ιστορίας της Ευρώπης Στο πλαίσιο αυτό η διεκδίκηση 

             για την καταβολή των αποζημιώσεων προς τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας και των λοιπών 

  γερμανικώνοφειλών    π     έχει το χαρακτήρα ε ανόρθωσης των καταστροφών του ναζισμού 

   π  και έκφρασης της έμ ρακτης μεταμέλειας       του σημερινού γερμανικού κράτους για τα δεινά 

  ’      .      ,   που το Γ Ράιχ προξένησε στη χώρα μας Πέραν όμως του ισχυρού νομικού ηθικού και 

 ,         δεοντολογικού νοήματος η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλώνστοχεύει και στην  ανάδειξη του 

π  αντί αλου δέους  π  , π    ,    της ευρω αϊκής Ιστορίας ου ήταν η Αντίσταση με τα ιδανικά και 

      π  π πτις αξίες της ελευθερίας και της ανθρώ ινης αξιο ρέ ειας.     Ιδανικά και αξίες που 

         ,    αποτέλεσαντο πλαίσιο για την πρώτηπερίοδοτηςΜεταπολεμικήςΕυρώπης η οποίαχτίσθηκε πάνω 

     ’        στις στάχτες των ερειπίων του Β Παγκοσμίου Πολέμου και οδηγήθηκε έως τον σημερινό 

     .    , ,  ευρωπαϊκό πολιτισμό και το ευρωπαϊκό κεκτημένο Ένα κεκτημένο το οποίο όμως έχει σήμερα 

     , ’ ,  2006.οφειλώντης Γερμανίαςπροςτην Ελλάδα β έκδοση Αθήνα
6  , ΣυγγελάκηςΑ 2ο    Γράμμααπότη Χάγη, , 14.9.2011 (http://holocaust.gr/index.php?Χάγη

option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=33).
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« »,           θαμπώσει λόγω της σφοδρής οικονομικής κρίσης και της αδιέξοδης και καταστρεπτικής 

         . πολιτικής που ακολουθούν οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ της Ευρώπης ,  , Αυτή την άλλη τη 

« » π   π  ,    π πφωτεινή λευρά της Ευρω αϊκής Ιστορίας οφείλουμε σήμερα να υ ερασ ιστούμε 

       π   και η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών αναμφισβήτητα α οτελεί έναν κυρίαρχο 

π  π ,   π    ροωθητικό αράγοντα για την ε ίτευξη αυτού του στόχου7.

 Αναμφισβήτητα ο       ’    λαός μας πλήρωσε τα βαρύτερο τίμημα απ όλους στην περίοδο της 

.    ,        Κατοχής Ίσως γιατί αντιστάθηκε γενναία γράφοντας μερικές από τις πιο λαμπρές σελίδες της 

         ,    εποποιίας της αντίστασης των λαών της Ευρώπηςστον χιτλερικό όλεθρο σελίδες με ορόσημαόπως 

   ,      ,     η μάχη του Στάλινγκραντ η εξέγερσητου γκέτο της Βαρσοβίας ο ηρωικόςαγώναςτωνΠαρτιζάνων 

 ,   ,        ,  .του Τίτο η γαλλική αντίσταση πουξέπλυνε την ντροπήτου καθεστώτοςτου Βισύ ο Γοργοπόταμος  

     ,    Από τα εκατοντάδες παραδείγματα απαράμιλλης γενναιότητας αυταπάρνησης και φιλοπατρίας της 

     :ΕθνικήςμαςΑντίστασηςξεχωρίζωτα εξής

Α.     ,  Τη μάχη της Κρήτης     π    το μοναδικό έως τότε αράδειγμα αντίστασης ενός λαού 

π     – α έναντι σε ένα κράτος εισβολέα.         Ο ηρωικός λαός της Κρήτης ανάγκασε τον Χίτλερ να 

           « »αποσύρει οριστικά το επίλεκτο σώμα των αλεξιπτωτιστών αλλά πλήρωσε σκληρά την αυθάδειά  

       .  ,     του να αντισταθεί στον αήττητο έως τότε Άξονα Κι όμως όπωςσυγκλονιστικά γράφει ο Μανόλης 

,       : «Γλέζος οι Κρητικοί τίμησαν τουςνεκρούςτης Βέρμαχτ    ,    .ΌτανηΜάχη τέλειωσε ο στρατόςείχε νικήσει  

     Μα οι γυναίκες των ηττημένων     , ,   ,  που είχαν χάσει παιδιά αδέρφια πατεράδες ή συζύγους κατέβηκαν στο 

,γιαλό      ,     ,  :σκαρφάλωσανστα βουνάκαι όπουβρήκαννεκρόσώμαεχθρού το τίμησαν       ,το έπλυνανκαι το έθαψαν  

  .όπως του έπρεπε      .    .      Ο νεκρός δεν ήταν πια εχθρός Ήταν ο άταφος αδελφός Κι αυτές ήταν οι εγγονές της 

,        .   ,     .Αντιγόνης πουέκαναντο χρέοςτουςαπέναντι στουςνεκρούς Την ίδια ώρα οι νικητές έμπαινανστηνΚάνδανο  

     Στην περιοχή γύρωαπό το χωριό    27 .  ,  ,   είχαν χάσει άντρες Και τότε ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ πήραν μια πρωτοφανή 

     :      ακόμα και για καιρό πολέμου απόφαση σκότωσαν όσους από τους κατοίκους βρήκαν    και ξεθεμέλιωσαν το 

.  ,     ,   χωριό Φεύγοντας περήφανοι για το έργο τους άφησαν    !    και σχετικές πινακίδες Αναζητήστε τις στο 

.διαδίκτυο ..»8 

.       8,         Β Την ανατίναξη επί της οδούΠατησίων όπουστεγαζόταν απόκοινού η ΕΣΠΟ με τμήματα της 

,      (    )  20 Βέρμαχτ απότα μέλη της ΠΕΑΝ ΠανελλήνιοςΈνωσιςΑγωνιζομένωνΝέων στις Σεπτεμβρίου 

 1942,          ,  του με αποτέλεσμα το θάνατο του αρχηγού της δωσίλογης οργάνωσης τον τραυματισμό 

      .        αρκετών μελών της και τη διάλυσή της Η παράτολμη και καλά σχεδιασμένη αυτή ενέργεια έθεσε 

  π π        τέλος στην ροσ άθεια να συγκροτηθεί ελληνικό τμήμα ενίσχυσης των χιτλερικών 

   πδυνάμεων στο ανατολικό μέτω ο9.

7  , «ΣυγγελάκηςΑ           Δικαιοσύνηκαι αποζημίωσηγια να γυρίσει η μαύρησελίδα τουναζισμού»,  «  »εφημερίδα Η Πατρίς  
 , 29.11.2012.Ηρακλείου Κρήτης

8  ,        “ΓλέζοςΜ άρθροστηνηλεκτρονική έκδοσητης γερμανικής εφημερίδας Die Welt”, 3.5.2013.
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.           24  1943 (Γ Τις μεγάλες κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν από το ΕΑΜ στις Φεβρουαρίου την 

    ),    επομένη της ίδρυσης της ΕΠΟΝ ενάντια στην πολιτική επιστράτευση10.     Αμέσως μετά η λαϊκή 

        (28  1943)  διαμαρτυρία κλιμακώνεται κατά την κηδεία του Κωστή Παλαμά Φεβρουαρίου όπου ο 

     ’   –     :Άγγελος Σικελιανός ξεσήκωσε τα πλήθη μ ένα επικήδειο θαρραλέο κάλεσμα για ελευθερία  

«   Ηχήστε οι σάλπιγγες»,  : «και συνέχισε  ,    ,  καμπάνες βροντερές δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως 

πέρα».    ,       ,  Το πλήθος ανταποκρίθηκε θερμά τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο και η Άννα γυναίκα του 

,    : «Σικελιανού περιέγραψε μοναδικά το γεγονός     ,   Ποιος εσύναξε αυτό το πλήθος ποιος τους έδωσε 

             κουράγιο να αψηφήσουν τη γερμανική μπότα και μπροστά της να τραγουδήσουνε τον Εθνικό ύμνο 

   .            στηνεθνεγερτήρια αυτή μέρα Ποιος άλλοςαπότον ίδιο τον νεκρόΠοιητή και τον ζωντανόΠοιητή».11 

            Οι μαζικές αυτές λαϊκές κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν με την γενική απεργία και την τεράστια 

  5διαδήλωση της ης  1943          80.000Μαρτίου στην Αθήνα και το κάψιμο των καταστάσεων των  

   .   :  3     επιστράτων και χιλιάδων ανέργων Βαρύ το τίμημα τουλάχιστον νεκροί και πολλές δεκάδες 

    . τραυματίες αλλά μεγάλη η νίκη     , ,  π  Η Ελλάδα ήταν η μοναδική ίσως χώρα ου ματαιώθηκε 

 πη ε ιστράτευση,   8       . ενώπερίπου εκατομμύριαΕυρωπαίωνείχανήδημεταφερθεί στη Γερμανία

. Δ         22  1943    Τη μαζική διαμαρτυρία του λαού της Αθήνας στις Ιουλίου εναντίον της επέκτασης της 

     .      βουλγαρικής ζώνης κατοχής στην Κεντρική Μακεδονία Η μεγαλύτερη και πιο μαχητική ίσως 

        ,    60  διαδήλωση κατά την περίοδο της Κατοχής καταπνίγηκε στο αίμα με πάνω από νεκρούς και 

,      τραυματίες αλλά απέτρεψετα σχέδια τωνκατακτητών12.

,  Όμως 68       ’     23    χρόνια μετά το τέλος του Β Παγκόσμιου Πολέμου και χρόνια μετά την 

            επανένωση της Γερμανίας τα θύματα της Ναζιστικής θηριωδίας στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα 

.             δικαιωθεί Μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας παραμένει ανοιχτή και ρίχνει 

     ,           βαριά τη σκιά της στην ψυχή το μυαλό και τη ζωή όλων όσων έζησαν ως πρωταγωνιστές ή 

 ,             αυτόπτες μάρτυρες τις στιγμές της φρίκης και της βαρβαρότητας αλλά και όλων εμάς των νέων 

     ,          ανθρώπωνπουδεν ζήσαμε τα γεγονότα αλλά τα βιώσαμε και τα βιώνουμε μέσα απότις μαρτυρίες 

 ,          ,      των επιζώντων μέσα από τον πόνο και την περηφάνια για τη θυσία μέσα από τη δίψα για ηθική 

      ,       δικαίωση και ειλικρινή μεταμέλεια του γερμανικού κράτους για όλα όσα το Τρίτο Ράιχ προξένησε 

  .στο λαό μας

9  , «ΧαραλαμπίδηςΜ         »Η εμπειρία τηςΚατοχήςκαι τηςΑντίστασηςστηνΑθήνα ,  ,  2012,ΕκδόσειςΑλεξάνδρεια Αθήνα  

.164. σελ
10 Mazower M, «    .    ΣτηνΕλλάδατουΧίτλερ Η εμπειρία τηςΚατοχής»,  ,  1994, . 142-146.ΕκδόσειςΑλεξάνδρεια Αθήνα σελ  

 , . ., .167-170.ΧαραλαμπίδηςΜ όπ σελ
11 Mazower M, . ., . 143.όπ σελ
12  , . ., . 172-173ΧαραλαμπίδηςΜ όπ σελ
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  Στην Κατοχή ο       . ι ρίζες του σύγχρονου δράματος της Ελλάδας

 Η            Ελλάδα πλήρωσε σκληρά την Κατοχή και τη ναζιστική βαρβαρότητα με αποτέλεσμα η 

     35        χώραμας να μείνει περίπου χρόνια πίσωσε σχέση με τις άλλες χώρες,    ,με όρους οικονομικούς  

, , αναπτυξιακούς κοινωνικούς επιστημονικούς.      ,Με τα λόγια τουΜανόλη Γλέζου     όληη Ελλάδαέγινε 

. Ολοκαύτωμα           Ενδεικτικό της απόλυτης καταστροφής είναι τα στοιχεία που κατέθεσε ο Καθηγητής 

         και ΥπουργόςΟικονομικών Αθανάσιος Σμπαρούνηςστη Διασυμμαχική Διάσκεψη των Παρισίων13: 

     25%  ,  70%   , στη χώρα μας καταστράφηκε το των κατοικιών το των λιμενικών εγκαταστάσεων το 

75%    ,         του εμπορικού μας στόλου μεγάλο μέρος του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και το 

     ,     80%  σύνολο των σιδηροδρομικών γεφυρών και τούνελ ενώ παράλληλα δημεύτηκε το των μέσων 

   51%      .   μεταφοράς και το των δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων Αποκαλυπτικό της 

            αποστράγγισης της ελληνικής οικονομίας είναι το γεγονός ότι η μικρή και φτωχή Ελλάδα 

            υποχρεώθηκε να επωμισθεί και το κόστος συντήρησης όχι μόνο του γερμανικού και ιταλικού 

           ,  στρατού κατοχήςαλλά και τη συντήρηση του γερμανικού στρατού σε άλλες περιοχές με κυριότερη 

   !       ,    1941-1942,τη στρατιά του Ρόμελ Μοιραία το κόστος κατοχής για την Ελλάδα για την περίοδο  

  113,7%    (!),       αντιστοιχούσε στο του ΑΕΠ της μη συγκρινόμενο με καμιάς άλλης κατεχόμενης χώρας 

(     18%   ,    24%,    69%)τηςΟλλανδίαςανερχότανστο του ΑΕΠ της του Βελγίου στο τηςΝορβηγίαςστο 14. 

        ,  Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με έκθεση οικονομολόγων της εποχής που 

      «περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Δημήτρη Γληνού       Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ»,   η οικονομική ζημιά 

  6        2,5    .  μόνο στους πρώτους μήνες της Κατοχής ανέρχεται σε δις γερμανικά μάρκα Όπως όμως 

   επισημαίνει ο Μανόλης Γλέζος15,         ’ο Χίτλερ ισχυριζόταν ότι προχώρησε στην κήρυξη του Β  

  «          ’Παγκόσμιου Πολέμου διότι υποχρεώθηκε η Γερμανία να πληρώνει ως επανορθώσεις του Α  

  2     .  Παγκόσμιου Πολέμου δις γερμανικά μάρκα ετησίως     88Δηλαδή η Γερμανία των  

 π   π   π  2     εκατομμυρίων ανθρώ ων δεν μ ορούσε να ληρώνει δις γερμανικά μάρκα αλλά η 

  7.335.000   2,5  . .   6 Ελλάδα των ψυχών κατέβαλλε δις Γ Μ μέσα σε μήνες.  Πώς λοιπόν 

        ,    ,       να μην αρχίσει η πείνα κι ο θάνατοςπου μαζί με τις εκτελέσεις έκανε την Ελλάδα να βγει απότην 

     500.000 ;Κατοχή με μικρότεροπληθυσμόκατά ανθρώπους      Συνεπεία τωνπαραπάνωήταν η διακοπή 

     ,      της ομαλής λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας η πλήρης ανατροπή της σταθερότητας του 

 ,     .  ,      νομίσματός της η πείνα και ο θάνατος Στην Ελλάδα μία στις δύο οικογένειες θρήνησαν θύματα 

13 Η Διασυμμαχική Διάσκεψη έλαβε χώρα στο Παρίσι από 9  - 21  1945,    Νοεμβρίου Δεκεμβρίου ενώη τελική συμφωνία 
(«       »)   14  1946.Συμφωνία τωνΠαρισίωνγια τις πολεμικές επανορθώσεις υπεγράφηστις Ιανουαρίου
14 Μπρεδήμας Α, «Το κατοχικό δάνειο: μία εναλλακτική προοπτική δικαίωσης;» στο Περράκης Στ (επιμέλεια), ό.π., σελ. 
145-148.
15 Γλέζος Μ, «Και ένα μάρκο να ήταν… Οι οφειλές της Γερμανίας στην Ελλάδα», Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2012.
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       ,      ,  κατά τη διάρκεια του πολέμουκαι της Κατοχής έναςστουςδέκαΈλληνεςυπέστηαναπηρία ενώτο 

75%     ,       τωνπαιδιώνυπέφερεαπόασθένειες ακόμακαι μετά τη λήξη του πολέμου16. 

Κ           , οντά στην τρομοκρατία των χιλιάδων εκτελέσεων και του βασανισμού των Ελλήνων την 

,  ,          ,   πείνα τις ασθένειες την αρπαγή του πλούτου και του ιδρώτα του ελληνικού λαού η Ελλάδα ήταν 

            . μία από τις ελάχιστες χώρες όπου επιχειρήθηκε ο αφελληνισμός και ο εθνικός διαμελισμός Η 

        ,   , Ανατολική Μακεδονία και η Δυτική Θράκη προσαρτήθηκαν στη Βουλγαρία τα Ιόνια νησιά οι 

     ,         Κυκλάδες και η Σάμος στην Ιταλία η Θεσπρωτία δόθηκε στο προτεκτοράτο των Ιταλών στην 

,         ,   , Αλβανία ενώ στην καρδιά της Ελλάδας από τμήματα της Ηπείρου της Δυτικής Μακεδονίας της 

          .Θεσσαλίας και της Ρούμελης οι Γερμανοί ίδρυσαν το βασίλειο της Πίνδου 17  π  Η ατρίδα μας 

   π         κινδύνευσε να βγει α ό την Κατοχή όχι μόνο εξουθενωμένη και καθημαγμένη αλλά 

  και εθνικά ακρωτηριασμένη.

,           Συνεπώς αν κάποιοςκαλόπιστοςστην Ευρώπηθέλει με αντικειμενικότητα να αναζητήσει τα 

     αίτια της σημερινής κατάστασηςστην Ελλάδα,    οφείλει να αναγνωρίσει    π  ότι το γεγονός ως δεν 

  π  π   π    π  κατορθώσαμε να ανα τύξουμε λήρως τις υ οδομές και τις αραγωγικές μας 

    π  , π   δυνατότητες ώστε να έχουμε αραγωγική αυτάρκεια ε ιστημονική αυτοδυναμία και 

 ,       ανθηρή Οικονομία έχει σαφώς τις ρίζες του στην Κατοχή    : και τις συνέπειές της στην 

   ,     ,   εξολόθρευσητου ανθρώπινουδυναμικού την καταστροφήτωνβασικώνυποδομών τη διαρπαγήτου 

            πλούτου του λαού μας από τις δυνάμεις του Άξονα και ιδίως τη Γερμανία18.  Αυτό  δεν σημαίνει 

 π          ότι α αλλάσσονται της ευθύνης για τη σημερινή δραματική κατάσταση της χώρας 

   π  .  !  π π  μας οι ελληνικές μετα ολεμικές κυβερνήσεις Το αντίθετο Ευθύνονται ε ι λέον και 

       , π    π  για το γεγονός ότι δεν διεκδίκησαν με σθεναρό ε ίμονο και συστηματικό τρό ο τις 

 γερμανικές οφειλές. 

    Τι μας οφείλει η Γερμανία  .και γιατί

•   Το κατοχικό δάνειο,           ,που οι κατοχικές δυνάμεις υποχρέωσαν τη χώρα μας να τις παράσχει  

      πέραν των εξόδωνσυντήρησης των κατοχικών στρατευμάτων19.     160Το δάνειο υπολογίζεται σε  

16 Katerina Kralova.    .      1940-2010Στη σκιά τηςΚατοχής Οι ελληνογερμανικέςσχέσεις τηνπερίοδο .  ,ΕκδόσειςΑλεξάνδρεια  
 2013, . 273.Αθήνα σελ  

17  , 2012, . .ΓλέζοςΜ οπ
18    .   1Ομιλία του Αριστομένη Ι Συγγελάκηστο ο     ,  16-17.9.2011.Πανελλαδικό Συνέδριο για τα Ολοκαυτώματα Βιάννος
19               Η απόφαση για τα κατοχικά δάνεια ελήφθη κατά τη Ιταλογερμανική Δημοσιονομική Διάσκεψη και η δανειακή 

     14.3.1942           σύμβαση υπεγράφηστη Ρώμη στις από τους πληρεξούσιους της Γερμανίας και Ιταλίας για την ΕλλάδαΦον 
   .       ’ .  160/23.3.1942  Άλτενμπουργκ και Γκίτζι αντίστοιχα Στην Ελλάδα ανακοινώθηκε δια της υπ αριθμ ρηματικής 

  ,            .διακοίνωσηςτου Άλτενμπουργκ καθώςστη Διάσκεψη της Ρώμηςδεν είχε προσκληθεί η κατοχική ελληνική κυβέρνηση  
    2.12.1942,  18.5.1943   25.10.1943.     ,  Η σύμβαση αναθεωρήθηκε στις στις και στις Δες αναλυτικά στο Ηλιαδάκης Τ Οι  

     επανορθώσειςκαι το Γερμανικό κατοχικό δάνειο,  ,  1997.εκδόσειςΔετοράκη Αθήνα
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    1938εκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας 20.      Ωστόσο δεδομένου ότι καταβλήθηκε από τη 

          Γερμανία προςτην Ελλάδααριθμόςδόσεωνκατά τη διάρκεια της Κατοχής21,    απότη στιγμή της 

         διακοπής καταβολής τους το δάνειο αυτομάτως καθίσταται υπερήμερο και συνεπώς 

   .       επιβαρύνεται με τόκους υπερημερίας Σύμφωνα με διαφορετικές προσεγγίσεις στο ποσό 

 (       ),   δανεισμού καθώς οι Γερμανοί υπερέβησαν μονομερώς τα συμφωνηθέντα το νόμισμα 

 ,     ,   μετατροπής του τον πληθωρισμό και το επιτόκιο ο    υπολογισμός των αξιώσεών μας  για το 

  κατοχικό δάνειο   13   (  .  2013)  47,5  ποικίλλει από δις ευρώ εκτίμησηΝ Χριστοδουλάκη σε δις ευρώ 

(  . , 2013)   510 εκτίμηση Τ Ηλιαδάκη έωςκαι δ  ! (  . , 2013).  ις ευρώ εκτίμησηΔ Κούκουνα

•  Τις π  ε ανορθώσεις για τ       π :ην καταστροφή των δημόσιων και ιδιωτικών υ οδομών  

           σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διασυμμαχικής Διάσκεψης των Παρισίων η Ελλάδα δικαιούται 

7,183     1938,      108,43   δις δολάρια αγοραστικής αξίας τα οποία ανέρχονται τώρασε δις ευρώχωρίς 

 τους τόκους22.    Μας οφείλουν επίσης        τις αποζημιώσεις για την απώλεια Ελλήνωνπολιτών κατά 

      (   28.10.1940),    153 .την περίοδο της ουδετερότητας της Ελλάδας έως τις που ανέρχονται σε εκ  

 (  1946)         ’   (263δολλάρια έτος καθώςκαι το υπόλοιποτων οφειλώναπότον Α Παγκόσμιο Πόλεμο  

. ,  1972)εκ δολλάρια έτος 23.

• Τ  π   π   :  ην κλο ή της ολιτιστικής μας κληρονομιάς     «  υπό το μανδύα του ενδιαφέροντος διά 

  »  την ελληνικήν αρχαιότητα  οι Γερμανοί     λεηλάτησαν πολλαπλώς τους αρχαιολογικούς μας 

,  ,     ,   ,  θησαυρούς κλέβονταςό τι μπορούσαναπότα μουσεία τουςαρχαιολογικούςχώρους ακόμα και 

  !       διενεργώνταςπαράνομεςανασκαφές Μόνο τα επισήμωςκαταγραφέντα κλαπέντα κινητά σκεύη 

   8.500!           ανέρχονται σε περίπου Ανάλογη ήταν η συμπεριφορά τους σε σχέση με τα στοιχεία της 

   σύγχρονηςκαλλιτεχνικής μας δημιουργίας24.        Είναι εντυπωσιακό πώςη ζωή δικαιώνει τις θέσεις 

:             μας πρόσφατα η Μέρκελ στην επίσκεψή της στη Μόσχα έθεσε θέμα επιστροφής των 

  ,         1945   !γερμανικών έργωντέχνης πουάρπαξε ο Κόκκινος Στρατός το Μάη του απότο Βερολίνο  

20              Σύμφωνα με τα δύο υπομνήματα που κατέθεσε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας Αθανάσιος Σμπαρούνης στη 
    (9.11.1945-14.1.1946) (  , . ., . 127-129,  , Διασυμμαχική Διάσκεψη των Παρισίων Ηλιαδάκης Τ όπ σελ Δερτιλής Π Αριθμοί 

         »,     ,και κείμενα των εξόδων Κατοχής και οι αξιώσεις της Ελλάδας Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών  
1964, . 489-517).       135,8  ,    (σελ Άλλος υπολογισμόςτο προσδιορίζει σε εκατομμύρια δολάρια χωρίςτους τόκους Περράκης 

 &   - ,  . ., .  84).  , ,     ,Στ Μαρούδα Μ Ντ όπ σελ Νεότερος ωστόσο υπολογισμός του Καθηγητή Άγγελου Αγγελόπουλου  
      3,5  ,    1938,    (  ,προσδιορίζει το ύψος του δανείου σε δις δολάρια αγοραστικής αξίας του χωρίς τους τόκους Μαύρη Βίβλος  

. ., . 19).   ,     ,   2010  54    οπ σελ Το ποσόαυτό σύμφωναμε υπολογισμούς του ΕΣΔΟΓΕ ανερχόταν το σε δις ευρώχωρίς τους 
 (τόκους www.holocaust.gr).  

21       ,         ,Σύμφωναμε τον αείμνηστο Καθηγητή Ξενοφώντα Ζολώτα Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδοςοι δόσεις ήταν δύο  
          19 .ενώσύμφωναμε τον αξιόλογοερευνητή ΤάσοΗλιαδάκη κατεβλήθησανσυνολικά δόσεις

22              , Σύμφωναμε υπολογισμούς του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προςτην Ελλάδα με 
        ,         βάση μετατροπήπουέγινε με τη βοήθεια της ΤτΕ κατόπιν αιτήματος του ταμία του Εθνικού Συμβουλίου και αγωνιστή 

      2010.          της Εθνικής Αντίστασης Στέλιου Ζαμάνου το Τα αρχικά ποσάπροέρχονται από τη Συνθήκη των Παρισίων του 
1946.
23   &  - , . ., . 84.ΠερράκηςΣτ ΜαρούδαΜ Ντ όπ σελ
24 Δείτε περισσότερα για το ζήτημα στο βιβλίο του Γιώργου Λεκάκη, «      Αρχαιοκαπηλίες των Γερμανώνστην Ελλάδα επί 

»Κατοχής , Εκδόσεις Κάδμος, Αθήνα 2012.

8



9

         Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αν νομιμοποιείται να αρνείται την επιστροφή των ελληνικών 

     .αρχαιολογικώνκαι πολιτισμικώνθησαυρώνστηνΕλλάδα

• Τ ,       ,    ελευταίο αλλά το πιο σημαντικό ηθικά και ιστορικά είναι το ζήτημα τω  πν α οζημιώσεων 

     .  για τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας   ,   Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι βάσει της 

      1997,    απόφασηςτου ΠολυμελούςΠρωτοδικείου Λειβαδιάς του η οποία επικυρώθηκε τελεσίδικα 

      11/2000     ,  218και αμετάκλητα με την ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του Άρειου Πάγου τα  

      76   θύματα του Διστόμου δικαιούνται αποζημίωσης ύψους εκατομμυρίων ευρώ 

(      2000   2010).περιλαμβάνονται οι τόκοι απότο έωςτο

 Η στάση   :   π   π !των ελληνικών κυβερνήσεων η Ελλάδα ου μας ληγώνει

Ο           ι ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων στο ζήτημα της αναγνώρισης της Εθνικής 

           ,Αντίστασης και της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών ξεκινούν από τη μεταπολεμική περίοδο  

         ,   οπότε πολλοί εκ των συνεργατών των Γερμανών αντί να δικαστούν αναγορεύθηκαν σε πατριώτες 

 ,            και εθνικόφρονες ενώ οι αγωνιστές της Αντίστασης αντί να τιμηθούν θεωρήθηκαν έως και εχθροί 

    .          του έθνουςκαι κυνηγήθηκανλυσσωδώς Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονόςότι η αναγνώρισητης 

 ,  38        1982    1285. ΕθνικήςΑντίστασης άργησε ολόκληραχρόνια κι έγινε πράξημόλις το με το νόμο

   Την περίοδο μετά τ     ,   ην απελευθέρωση έως και σήμερα κυριάρχησε η 

,    (     )   .αβναποτελεσματικότητα η ασυγχώρητη ολιγωρία ή ακόμα και ο ενδοτισμός με λίγες εξαιρέσεις  

        Πλέον σημαντική εκ των εξαιρέσεωναυτώνήταν η   π   ρηματική διακοίνωση ρος τη γερμανική 

, π  π   14.11.1995κυβέρνηση ου ε έδωσε στις       .  -ο πρέσβηςμας στη Βόννη Ι Μπουρλογιάννης  

     (      Τσαγγαρίδηςστον ΥφυπουργόΕξωτερικώνΧάρτμαν λόγωαπουσίαςστο εξωτερικό του Υπουργού 

), ’           Κίνκελ κατ εντολήν του τότε ΠρωθυπουργούΑνδρέα Παπανδρέουπροςτην πολιτική ηγεσία του 

.   (        Υπ Εξωτερικών Υπουργό Κάρολο Παπούλια και Αναπληρωτή Υπουργό Γεώργιο Αλέξανδρο 

).           Μαγκάκη Το γεγονός της άμεσης και κατηγορηματικής απόρριψης από τη γερμανική κυβέρνηση 

    ,   ,   της ρηματικής διακοίνωσης της Ελλάδας μέσω δελτίου τύπου αποτελεί εξαιρετικά ασυνήθιστη 

     , ,      πρακτική στα διπλωματικά χρονικά και ένδειξη ίσως της νευρικότητας και της αμηχανίας της 

Γερμανίας25.          Οφείλουμε επίσης να αναγνωρίσουμε ότι συνεπέστατη και σταθερά διεκδικητική 

              . . . στάσηεπέδειξε κατά τη διάρκεια όλης τηςπεριόδουπουείναι ανοιχτό το ζήτημα το Κ Κ Ε

  , Από την άλλη κ       ,  ορυφαίο παράδειγμα αρνητικής στάσης της ελληνικής κυβέρνησης προτου 

1990,       1961     ,   είναι η αποφυλάκιση και έκδοση το στη Γερμανία του Μαξ Μέρτεν του σφαγέα των 

  ,          Εβραίων της Θεσσαλονίκης όπωςδιακαώς επιθυμούσαν ο ίδιος και η γερμανική κυβέρνηση και 

      .   1990,   παράτην καταδικαστική απόφασητης ελληνικής Δικαιοσύνης Μετά το ξεχωρίζει αρνητικά η 

25 Μαγκάκης Γ.Α., «Η επίλυση του προβλήματος των αποζημιώσεων. Νομικό και ηθικό χρέος…», 25.11.1998 
(περιλαμβάνεται στη «Μαύρη Βίβλο της Κατοχής», ό.π.).
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             μη χορήγησηάδειαςγια την κατάσχεσητηςπεριουσίαςτου γερμανικού δημοσίουστηνΕλλάδαώστε 

       (      923  να εκτελεστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου όπωςπροβλέπεται από το άρθρο του Κώδικα 

 )         ,  Πολιτικής Δικονομίας για τα θύματα του Διστόμου από τον Μιχάλη Σταθόπουλο τότε Υπουργό 

,            Δικαιοσύνης αλλά και τον διάδοχότου ΦίλιπποΠετσάλνικο και όσουςυπουργούςκαι κυβερνήσεις 

  . ,         ακολούθησαν έως σήμερα Ατυχώς την ίδια κυβερνητική περίοδο εκδόθηκε και η απόφαση του 

   (2002),        Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου η οποία λειτούργησε ανασταλτικά στην διεκδίκηση των 

 γερμανικώναποζημιώσεων26. 

      Ωστόσο πρέπει να γίνει σαφές ότι   π   π  η Ελλάδα ουδέ οτε έχει αραιτηθεί των 

 αξιώσεών της,  , ,        τις οποίες μάλιστα έχει θέσει ενώπιον της Γερμανίας ή διεθνών δικαιοδοτικών 

   ,        οργάνων πάρα πολλές φορές ενώ το ζήτημα συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη διμερών 

 !κυβερνητικών συζητήσεων 27.            Βεβαίως η διεκδίκηση δεν έγινε όσο σθεναρά και μεθοδικά θα 

     ,   …έπρεπεκαι συνεπώςδεν έφερεαποτελέσματα τουλάχιστονμέχρι σήμερα

26          ,      Ιδιαίτερα αυστηρή κριτική έχει ασκηθεί στο ρόλο του Στέφανου Ματθία τότε Προέδρου του Αρείου Πάγου και  
  ,         ,      προεδρεύοντος του ΑΕΔ ακόμη και από τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου για σωρεία μη νόμιμων και 

 ,           αντιδεοντολογικών ενεργειών πουοδήγησανστην αρνητική για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεωνεξέλιξη 
( , . ., . 345). Κράλοβα όπ σελ
27  ., . ., . 80.ΠερράκηςΣτ όπ σελ
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 π    Η συμ εριφορά της γερμανικής κυβέρνησης: π     ’  α ό την τρομοκρατία του Γ Ράιχ στον  

   π π  π .εκβιασμό και τον α ο ροσανατολισμό μετα ολεμικά

    ’        Η επιβεβλημένη κριτική μαςσ αυτές τις πτυχέςτης Ελλάδαςπουμαςπληγών   ουν δενπρέπει 

    , ,       .να μας εμποδίσει να δούμε ωστόσο και τη διαχρονική συμπεριφορά της γερμανικής κυβέρνησης  

             ’  ,  Κατά τη διάρκεια της Κατοχής είχαμε αρχικά την τρομοκρατία της πείνας από το Γ Ράιχ που 

   300.0000   κόστισε το θάνατο και πλέον πολιτών28        ενώ επέφερε και την πλήρη αποδιοργάνωση της 

      .       ,  οικονομικής και κοινωνικής ζωήςτης χώραςμας Την εποχήτης κορύφωσης του λιμού τον Μάρτη 

 1942,   ,         ,  του οπότε και με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα 

   400   πέθαιναν πάνω από άτομα την ημέρα29,          διάλεξαν η Γερμανία και η Ιταλία να αρπάξουν το 

 .    ,  ,        κατοχικό δάνειο Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το σύνθημα που ακούστηκε κατά τη διάρκεια 

      ,    2010: «  εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από τη γερμανική πρεσβεία το καλοκαίρι του το Βερολίνο 

  ,        ».οφείλει στηνΑθήνα το δάνειο της Κατοχήςτο δώσαμεμε πείνα

 Στη συνέχεια  ’   το Γ Ράιχπέρασε π   α ό την   π   τρομοκρατία της είνας στην τρομοκρατία 

 των Ολοκαυτωμάτων,            με το δόγμα της συλλογικής ευθύνης και τη λογική των μαζικών 

       .     αντιποίνων να κυριαρχούν εις βάρος του ελληνικού λαού Ιδιαίτερη σημασία έχει η επιχείρηση 

       :   προπαγάνδας και αποπροσανατολισμού κατά την εκτέλεση των σφαγών από ανακοινώσεις που 

       ,    προσπαθούσαννα δικαιολογήσουντα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ρίχνονταςτο βάροςστους 

  ,         «  αντάρτες ή αλλού έως την ανενδοίαστη προσπάθεια να τα εμφανίσουνως αναπότρεπταγεγονότα 

   »    στο πλαίσιο πολεμικών επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας προκατασκευασμένες και χαλκευμένες 

,    αναφορές όπωςέχει τεκμηριώσει        στα κείμενα και τις ομιλίες του ο  Αργύρης Σφουντούρης, ο 

         .ηρωικός επιζήσας του Διστόμου και μαχητικός διεκδικητής των γερμανικών αποζημιώσεων  

          .    Προετοίμαζαν δηλαδή το άλλοθί τους ενόψει των δικαστηρίων και της Ιστορίας Κι αν αυτό δεν 

 ,            είναι μακιαβελικό αν δεν είναι απόδειξη της ενοχής τους και του προμελετημένου χαρακτήρα των 

 ,   ; εγκλημάτωντους τότε τι είναι

 Όμως    δεν είναι αποδεκτή       , και η συμπεριφοράτης μεταπολεμικής δημοκρατικής Γερμανίας η 

           οποία ασκούσε συστηματικά πιέσεις ή και εκβιασμό στις αδύναμες ελληνικές κυβερνήσεις στην 

            προσπάθειά της να γλιτώσει τους σφαγείς από την προσαγωγή τους ενώπιον της ελληνικής 

           ( . . Δικαιοσύνης ή ακόμα και να τους απελευθερώσει παρά την καταδικαστική απόφαση πχ υπόθεση 

).  ,            Μέρτεν Στη συνέχεια η Γερμανία επικαλέστηκε τη διαίρεσή της σε ΟΔΓ και ΛΔΓ και παρέπεμψε 

      ,       την επίλυση του θέματος στην επανένωσή της όταν ακόμα το ενδεχόμενο αυτό φάνταζε πολύ 

   .   1990  ,         μακρινό ή και ουτοπικό Από το και μετά σε νομικό επίπεδοέχει οχυρωθεί πίσωαπότην αρχή 

  (   ),         της ετεροδικίας ιδιότυπηκρατική ασυλία ενώ σε πολιτικό επίπεδο ισχυρίζεται είτε ότι το ζήτημα 

28              .Το πρόβλημαεπιτάθηκε λόγωκαι του ναυτικού αποκλεισμούτης κατεχόμενηςΕλλάδαςαπότουςΣυμμάχους
29  , «ΓλέζοςΜ     Και έναμάρκονα ήταν»,  ,  2012.ΕκδόσειςΛιβάνη Αθήνα
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 ,     70      ,  έχει παραγραφεί καθώς έχουν περάσει ήδη χρόνια από τη διάπραξη των εγκλημάτων είτε ότι 

 ,      1961,      έχει κλείσει με την καταβολή αποζημιώσεωντο την ενίσχυση της Ελλάδας απόκοινοτικούς 

     « ».       πόρουςκαι λοιπά ανάξια σχολιασμού επιχειρήματα Η προσβλητική προς το Διεθνές Δίκαιο και 

            την ιστορία μας αυτή συμπεριφορά έρχεται σε αντιδιαστολή με τη στάση γερμανικών κομμάτων 

(Die Linke ,     σήμερα παλιότερα Πράσινοι και νεολαία SPD),    «  »  της ομάδας ΑΚ Δίστομο από το 

,      ,  (Αμβούργο που πρωτοστατεί στην διεκδίκηση των αποζημιώσεων καθηγητών Zeckendorf,  Pech, 

Gustavus – Schminck . .),      .κ α πουσυμπαρατάσσονται ανοιχτά στοναγώναμας

Μ       .ύθοι και αλήθειες για τις γερμανικές οφειλές

 1Μύθος ος:             1960Το ζήτηματωναποζημιώσεωντων θυμάτωνέχει κλείσει με υπογραφήΚαραμανλήτο  

   115  και την καταβολή εκατομμύριαμάρκων.

 1 :Αλήθεια η              , είναι γεγονόςότι οι Γερμανοί για να πετύχουντην αποφυλάκιση του Μαξ Μέρτεν του 

   54.000   επονομαζόμενουκαι σφαγέα ΕβραίωντηςΘεσσαλονίκης30,    συμφώνησαννα καταβάλουνστη 

  115     «χώρα μας εκατομμύρια μάρκα ως αποζημίωση     υπέρ των υπό εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων 

   ,      διώξεων δια λόγουςφυλής θρησκείας ή κοσμοθεωρίας θιγέντων Ελλήνων υπηκόων»,  δηλαδή υπέρ 

   -    ’  .       κυρίως των Εβραίων θυμάτων του Γ Ράιχ Ως αντάλλαγμα πέτυχαν τη θέσπιση του νόμου 

3933/1959,           πουπροέβλεπετην έκδοσηστη Γερμανία όσωνεγκληματιώνπολέμουκρατούνταν στην 

     .  Ελλάδα και την αποφυλάκιση του Μέρτεν    π  Πρόκειται για μία ε αίσχυντη συμφωνία31. 

 ,          , Ευτυχώςόμως ο ευπατρίδης πρεσβευτής της χώραςμας στη Βόννη ΘωμάςΥψηλάντης σημείωσε 

           σε απαντητική επιστολή του προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας τα εξής 

:  συγκλονιστικά « π  (  )   π  π  Ε ιφυλάσσεται η Ελλάδα εντούτοις ό ως ροβάλη νέας  

π ,   π       α αιτήσεις αίτινες ροέρχονται εξ εθνικοσοσιαλιστικών μέτρων διώξεως κατά τη  

  π    διάρκεια του ολέμου και της κατοχής…»32.  , ,     Δηλαδή τόνισε ότι η Ελλάδα διατηρεί στο 

             . , ακέραιο τις αξιώσεις της έναντι της Γερμανίας για όσα δεινά προκάλεσε στη χώραμας Συνεπώς ο 

            . πρέσβηςΥψηλάντης έσωσε την τιμή της χώρας μας και κράτησε ανοικτό το θέμα  πΌσοι λοι όν 

π   « »    π  π  ,    σ εύδουν να κλείσουν το θέμα λανώνται λάνην οικτράν για να μην 

π   π  π   . υ οστηρίξω ότι αρέχουν υ ηρεσίες στη Γερμανία    Τα παραπάνωεπιβεβαιώνονται πλήρως 

        31.3.1967,     από την απαντητική ρηματική διακοίνωση της Γερμανίας στις σύμφωναμε την οποία η 

30 Ο Μέρτεν, αν και καταζητούμενος, είχε το θράσος να έρθει να καταθέσει σε δικαστήριο της Θεσσαλονίκης 
υπέρ ενός υφιστάμενού του, κατηγορούμενου για εγκλήματα πολέμου. Όπως ήταν φυσικό αναγνωρίστηκε,  
συνελήφθη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 25 ετών.
31 Ωστόσο, ουδέποτε ο Καραμανλής ή άλλος Έλληνας Πρωθυπουργός ή μέλος της Κυβέρνησης υπέγραψε οποιαδήποτε 
μορφή παραίτησης από τις νόμιμες αξιώσεις μας.
32 Γλέζος Μ, 2012, ό.π. 
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             Γερμανία δηλώνει ότι ουδέποτε συμπέρανε ότι η Ελλάδα είχε την πρόθεση να παραιτηθεί των 

 .αξιώσεώντης 33

 2Μύθος ος:             οι γερμανικέςοφειλέςείναι ελάχιστεςκαι έχουναποδοθεί στοπολλαπλάσιομε τα κοινοτικά  

   ,    . .   . κονδύλια και άλλησυνδρομή στοπλαίσιο τηςΕ Ε και τουΝΑΤΟ

 2Αλήθεια η:       1995   . , σύμφωναμε απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπήςτο σε ερώτηση Αλ Αλαβάνου οι 

    –         χρηματοδοτήσεις προςτα κράτη μέλη χορηγούνται απότον κοινοτικό προϋπολογισμόκαι όχι από 

  – οποιοδήποτε κράτος μέλος34.  ,     ,     Σε ό τι δε αφορά στο ΝΑΤΟ χρηματοδοτήσεις για την άμυνα της 

             αμυντικής αυτής συμμαχίας δόθηκαν και στην Τουρκία και την Πορτογαλία πουδεν έλαβαν μέρος 

 ’  στονΒ ΠαγκόσμιοΠόλεμο35.

 3Μύθος ος: 70    ,        χρόνια μετά τηνΚατοχή οι όποιεςαξιώσεις τηςΕλλάδαςέχουνπλέονπαραγραφεί.

 3Αλήθεια η:  ,      ,      σε ό τι αφοράστις αποζημιώσεις των θυμάτων βασική αρχή του διεθνούςδικαίου είναι 

       .     , ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν παραγράφονται Πριν δέκα χρόνια άλλωστε το 

  « ,   »    (γερμανικό ίδρυμα Μνήμη Υπευθυνότητα και Μέλλον αποζημίωσε χιλιάδες ομήρους ανάμεσά 

   5.500    105.000       τους και μόλις από τους Έλληνες ομήρους που μαρτύρησαν στα ναζιστικά 

, , ,        κολαστήρια λόγω κυρίως της εξοργιστικής αμέλειας της ελληνικής κυβέρνησης της περιόδου 

2000-2003).              Επίσης και η αρπαγή του κατοχικού δανείου και των πολιτιστικών θησαυρών δεν 

  .        :   υπόκεινται σε παραγραφή Το πιο καθοριστικό όμωςεπιχείρημα είναι το εξής βάσει της συμφωνίας 

   1953,           του Λονδίνου του το όλο ζήτημα παραπέμφθηκε για επίλυση μετά τη σύναψη συνθήκης 

  ,       1990.  12.9.1990  ειρήνης της Γερμανίας δηλαδή μπήκε στην κατάψυξη έως το Στις υπεγράφη η 

   («2+4»),         (  Συνθήκη της Μόσχας η οποία θεωρείται ισοδύναμη με συνθήκη ειρήνης υπέχει θέση 

  ).          εναλλακτικής Συνθήκης Ειρήνης Ωστόσο η Γερμανία δεν την αναγνωρίζει ως τέτοια για να 

      .αποφύγει την καταβολή τωναποζημιώσεωνκαι επανορθώσεων

 4Μύθος ος:          Η Χάγηέκλεισεοριστικά το θέμα τωναποζημιώσεωντωνθυμάτων.

            Η αλήθεια είναι ότι η απόφαση της Χάγης σε αντίθεση με άλλα   ( . . Ανώτατα Δικαστήρια π χ Άρειος 

,     . . .)        Πάγος Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο Ρώμης κ τ λ υιοθέτησε την άποψη ότι η αρχή της 

 (   )        ετεροδικίας ιδιότυπης κρατικής ασυλίας δεν κάμπτεται ούτε όταν πρόκειται για εγκλήματα κατά 

 .       της ανθρωπότητας Ωστόσο η Χάγη αναγνώρισε ότι    πτο ζήτημα των α οζημιώσεων 

33 Περράκης Στ & Μαρούδα Ντ, ό.π., σελ.74-75.
34 Η απάντηση δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Καθημερινή, στις 28.9.1995. Η αναφορά περιλαμβάνεται στο βιβλίο 
Περράκης Στ., ο.π., σελ. 79.
35 Μπουρλογιάννης – Τσαγγαρίδης Ι, ό.π., σελ. 127.
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,  π   π   ,   π  υφίσταται δεν αραγράφεται κι α οτελεί διακρατική διαφορά για την ε ίλυση της 

π      ο οίας τα κράτη οφείλουν να συνεργαστούν. 

 Μύθος5ος: ,   ,      τώρα εν μέσωκρίσης θυμήθηκεη Ελλάδατις γερμανικέςοφειλές; 

 Αλήθεια 5η:       ,   Παρά τη διαχρονική ευθύνη των ελληνικών κυβερνήσεων που δεν διεκδίκησαν 

    , σθεναρά κι αποτελεσματικά το ζήτημα π  π    ουδέ οτε αραιτηθήκαμε των νόμιμων αξιώσεών 

,      π  π  π  15 μας ενώ το θέμα έχει τεθεί ε ισήμως άνω α ό φορές.    Επαναλαμβάνουμε ότι το 

         ζήτημα των γερμανικών οφειλών ήταν στην ατζέντα των διμερών συναντήσεων 

 –       1990   π   ,Ελλάδας Γερμανίας στα τέλη της δεκαετίας του και άγνωστο ώς και γιατί  

π    πέ αψε έκτοτε να εριλαμβάνεται. 

   πΓιατί διεκδικούμε τις α οζημιώσεις. 

Π          ώςμπορεί να είναι ανεκτό απότην Ελλάδαότι       πενώ οι άλλες δύο χώρες της τρι λής 

   π  1941-1945  (   )  π  Κατοχής κατά την ερίοδο Ιταλία και Βουλγαρία εκ λήρωσαν τις 

π   π  υ οχρεώσεις τους α έναντί μας,          ,η Γερμανία η οποίαήταν η πρωταίτια του κατοχικού εφιάλτη  

          ;αρνείται να αποδώσει τις διεθνώς αναγνωρισμένες οφειλές προς τη χώρα μας   Δεν αποτελεί 

         προσβολήπροςτη χώρακαι το λαό μαςη π       ε ιλεκτική εις βάρος μας στάση της Γερμανίας, η 

            οποία ενώ έχει καταβάλλει αποζημιώσεις προς τα θύματα του Ολοκαυτώματος των Εβραίων και 

  ,         ;πολλώνάλλωνλαών εντούτοις αρνείται να πράξει το ίδιο προςτην Ελλάδα

        : Ωστόσο υπάρχει κι άλλος λόγος που διεκδικούμε τις αποζημιώσεις   π π ,η Γερμανία ρέ ει  

π ,   π     π    .  ε ιτέλους να υ οχρεωθεί να ζητήσει συγγνώμη α ό τα θύματά της Συγγνώμη 

,  π   πκαθαρή χωρίς υ εκφυγές και εκ τώσεις.  ,       Κι αυτό όπωςέχει δείξει η μέχρι σήμερα στάση 

,     .     της δεν είναι καθόλου αυτονόητο Όπως σημειώνει ο  ,   Αργύρης Σφουντούρης η στάση της 

           Γερμανίας χαρακτηρίζεται από αλαζονεία και ηθική έκπτωση την περίοδο κορύφωσης της ισχύος 

. της

      Πώςάραγε θα αποδοθεί δικαιοσύνη όταν       κανείς δεν δικάστηκε για το Ολοκαύτωμα της 

       ,    π  Βιάννου και τα άλλα Ολοκαυτώματα της χώρας μας όταν κανένας δεν λήρωσε για 

 π     πτη διά ραξη εγκλήματος κατά της ανθρω ότητας;   70     Όταν επί χρόνια απότην τέλεση των 

           βαρύτατων αυτών εγκλημάτων η γερμανική κυβέρνηση δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία να διεξάγει 

       ,  ,   -    έρευνα δικαστική για την απόδοση των ευθυνών ή έστω ιστορική επιστημονική για τη 

         , ,    διαλεύκανση της αλήθειας και την απόδοσητης ιστορικής μνήμης αλλά αντίθετα έκανε το πανγια 

   ,         να συσκοτίσει την πραγματικότητα να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη σε Ελλάδα και 

,    ;     Γερμανία να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα Όταν εκμεταλλευόμενη αδυναμίες της Ελλάδας 
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  1959         πίεσε το με την υπόσχεση δανείου τη χώρα μας     να κλείσει το ελληνικό γραφείο 

 π          εγκλημάτων ολέμου και να σταματήσει τη δίωξη των ναζί εγκληματιών στην 

,Ελλάδα       ,  , , ,  ενώ τα αντίστοιχα γραφεία στις ΗΠΑ Γαλλία Αγγλία Ιταλία Αυστραλία λειτουργούν 

;   ακόμη Όταν  π         κανένα α ό τα θύματα του χιτλερισμού στην Ελλάδα δεν έχει 

πα οζημιωθεί;

 ,           Κι ακόμα πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη όταν οι οικογένειες των θυμάτων της ναζιστικής 

            θηριωδίας στερούνται το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση σε δίκη και 

; ’   ,        ,δικαστή Εφ όσον η απόλυτη χωρίς εξαιρέσεις ούτε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας  

  εφαρμογή της   αρχής της ετεροδικίας     καθιστά τα ελληνικά δικαστήρια  αναρμόδια  για την 

    ,       εκδίκαση των υποθέσεωνδιεκδίκησηςαποζημιώσεων και με δεδομένη την άρνηση των γερμανικών 

  ,  δικαστηρίων να επιληφθούν   π   π π   π  στα δικαστήρια οιας χώρας ρέ ει να α ευθυνθούν τα 

      ;θύματα της ναζιστικής βαρβαρότητας για να δικαιωθούν  

       Πώςάραγε θα υπάρξει δικαίωση των θυμάτωνό      ταν απόπλευράςγερμανικού κράτους  δεν έχει 

π     ,   ,ει ωθεί ούτε καν μία ξεκάθαρη θαρραλέα συγνώμη     χωρίς υπεκφυγές και λεκτικά 

,          ;    παιχνίδια μία συγγνώμη που θα γλύκανε λίγο τον πόνο των θυμάτων Έχουν άραγε άδικο όσοι 

           ισχυρίζονται ότι όταν η εξολόθρευσητου άοπλουπληθυσμούχαρακτηρίζεται στις επίσημεςεκθέσεις 

 «       »    ως αναπότρεπταγεγονότα στο πλαίσιο τωνπολεμικώνεπιχειρήσεων συνεχίζεται ο διασυρμόςτης 

     ;μνήμηςτωνθυμάτωντης ναζιστικής θηριωδίας

,           Τέλος υπάρχει ένας ακόμη λόγος που διεκδικούμε τις αποζημιώσεις και λοιπές γερμανικές 

:  οφειλές        για να δοθεί ένα μήνυμα στους σύγχρονους   εκφραστές του ναζισμού,  ότι 

«   π   π   π   π       κανείς δεν μ ορεί να α οφύγει τις συνέ ειες των ράξεών του κι όσα χρόνια κι αν 

  π ,     π   π     π  χρειαστεί να εράσουν θα έρθει η ώρα ου θα α οδώσει λογαριασμό και θα υ οστεί τις 

π   π  ».συνέ ειες των ράξεών του

  !Αγωνιζόμαστε για δικαιοσύνη

  ,    ,  Πριν δέκα χρόνια τέτοια περίπου εποχή     ,επισκέφθηκα το Μίτενβαλντ της Βαυαρίας  

          συμμετέχοντας σε ένα συνέδριο διαμαρτυρίας πουοργάνωσανΓερμανοί αντιναζιστές ενάντια στην 

  ,     1ετήσια παρουσία βετεράνων μελών και φίλων της ης    Μεραρχίας Ορεινών Καταδρομών της 

,           . Βέρμαχτ που ευθύνεται για μερικά από τα μεγαλύτερα Ολοκαυτώματα και στην Ελλάδα Ένα 

      ,       συνέδριο δηλαδή εναντίον των εκδηλώσεων του αίσχους όπου οι επιζώντες σφαγείς και οι φίλοι 
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      -τους τιμούσαν τη μνήμη των νεκρών τους        !υπευθύνωνγια τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 36 

   7.6.2003,    ,  :Τόνισα λοιπόνστις μπροστάσε γερμανικό ακροατήριο τα εξής

«  ,     :     Κάποιοι υποκριτικά ανέντιμα και υστερόβουλα μας ρωτούν μπορείτε να αποτιμήσετε σε χρήματα 

    ;   :       τηναξία τηςανθρώπινηςζωής Ή επίσηςρωτούν Μήπωςθέλετεάραγενα καταστρέψετετη γερμανική 

    ;           οικονομία και συνεπώςτη Γερμανία Μήπωςτελικά απλώςθέλετε να γίνετε πλούσιοι εις βάροςμας 

    ; και προσχηματικά επικαλείστε τα θύματα

 ,   ,   :  ;    Κάποιοι άλλοι εξίσου κακοπροαίρετα δήθεν απορούν Γιατί τώρα Γιατί δεν προσπαθούσατε 

;νωρίτερα    :  Και εμείς απαντούμε    π  π π  π  Φυσικά και δεν μ ορεί ο οιαδή οτε α οζημίωση να  

π   π  π ,       ανα ληρώσει τις ανθρώ ινες α ώλειες αλλά αυτό δεν ακυρώνει τις δίκαιες  

     π  π  π   αξιώσεις των οικογενειών των θυμάτων ου ε ιζητούν έμ ρακτη μεταμέλεια του  

   γερμανικού κράτους και δικαίωση.        Δείξαμε τεράστια υπομονή και δώσαμε το χρονικό 

           περιθώριο και την ευκαιρία στο γερμανικό λαό να αναστηλώσει τη χώρα του37. ,   Τώρα μετά από την 

             επανένωση των δύο Γερμανιών και τη συγκρότηση ενός ενιαίου γερμανικού κράτους εξέλιπε και το 

           ’  ,  τελευταίο επιχείρημα και έχουμε νόμιμες αξιώσεις από το φυσικό διάδοχο του Γ Ράιχ την 

   .        Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Και βέβαια δεν προσδοκούμε να πλουτίσουμε από τις  

 . γερμανικές αποζημιώσεις π         πΑ λώς θα είναι μια ελάχιστη εύλογη και δίκαιη ικανο οίηση  

     ,    π     πκυρίως για τις οικογένειες των θυμάτων για τον όνο και την καταστροφή ου  

π    »ροκάλεσαν τα γερμανικά στρατεύματα .

          Τα λόγια αυτά απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των Γερμανών αντιναζιστών και 

 –         .   δημοκρατών στοιχείο σημαντικό για τα αισθήματα του γερμανικού λαού Δεν είναι τυχαίο 

    -   άλλωστε ότι κεντρικό σύνθημα αίτημα της  «  »     ομάδας ΑΚ Δίστομο από το Αμβούργο και άλλων 

   ,            αντιναζιστώναπότη Γερμανία κατά τη διάρκεια της δίκης στη Χάγη όπουήρθαν για να στηρίξουν 
36                Οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις τιμής της μνήμης των σφαγέων της Βέρμαχτ γίνονται στο ορεινό αυτό θέρετρο κάθε 

    ,   ,       !   έτος ανήμερα την Πεντηκοστή και έως σήμερα δεν έχουν απαγορευθεί από τις γερμανικές αρχές Κι αυτό είναι 
    ,   ,       ενδεικτικό της έλλειψης ειλικρινούς σεβασμού ακόμη και σήμερα του επίσημου γερμανικού κράτους στα θύματα του 

…ναζισμού
37      2003,   ,       Επιβεβαιώνει τα όσα είπα το οκτώ χρόνια μετά ο Γερμανός Καθηγητής της Οικονομικής Ιστορίας Άλμπερτ 

,       Ριτσλ σεπολύσημαντική συνέντευξή του στο Spiegel On Line (21.6.2011),    : «…όπουδήλωσετα εξής    1990Κι ακόμη το  
    …      είχαμε επίσης μια στάση πληρωμών Ήταν όταν ο τότε καγκελάριος Kohl      αρνήθηκε να υλοποιήσει τη Συμφωνία του 

,  1953.             Λονδίνου του Η συμφωνία έλεγε ότι οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις στην περίπτωση της επανένωσης των 
       .      δύο Γερμανιών θα πρέπει να τεθούν υπόεπαναδιαπραγμάτευση Η Γερμανία όμωςπλήρωσεελαχιστότατες αποζημιώσεις 
  1990,       ,    .        μετά το ούτε τα αναγκαστικά δάνεια πουείχε συνάψει ούτε τα έξοδακατοχής Η Ελλάδαείναι ένα απότα κράτηπου 

  .». δεν πήρανδεκάρα   :Και συνεχίζει παρακάτω  «  !    20      - Μην κρυβόμαστε Η Γερμανία στον ό αιώνα άρχισε δύοπολέμους ο 
      .         δεύτεροςμάλιστα ήτανπόλεμοςαφανισμούκαι εξολόθρευσης Στη συνέχεια οι εχθροί της αποποιήθηκαν το δικαίωμά τους 

      .   "  "     εν μέρει ή και καθολικά για αποζημιώσεις Το περίφημο γερμανικό θαύμα συντελέστηκε πάνω στις πλάτες άλλων 
.       Ευρωπαίων Αυτό δεν το ξεχνούν οι Έλληνες».        :Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στα γερμανικά  

http  ://  www  .  spiegel  .  de  /  wirtschaft  /  soziales  /  euro  -  krise  -  deutschland  -  ist  -  der  -  groesste  -  schuldensuender  -  des  -20-  jahrhunderts  -  
a  -769052.  html   
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     ,  «τον αγώνα των θυμάτων του Διστόμου είναι   π ».Δικαιοσύνη και α οζημίωση   Διότι πιστεύουν 

,         ,    ακράδαντα ότι αν δεν υπάρξει έμπρακτη μεταμέλεια του γερμανικού κράτους με τη μορφή της 

     ,       αποζημίωσης των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας δεν μπορεί να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο 

           του ναζισμούγια να προχωρήσουμεσταθεράστην ελπιδοφόρανέα περίοδοειλικρινούςσυνεργασίας 

      .   ,   και στέρεας φιλίας μεταξύ των δύο χωρών Πολλοί γερμανοί δημοκράτες ακριβώςεπειδή αγαπούν 

  ,       ,   την πατρίδα τους την θέλουν οριστικά απαλλαγμένη από το ναζισμό με εκκαθαρισμένες τις 

 ,     . υποχρεώσειςτης λυτρωμένηαπότο παρελθόντης       Εμείς έχουμε το δικαίωμα να ζητάμε κάτι  

 π’ ;λιγότερο α αυτό

!  Διεκδίκηση Όχι εκδίκηση.

    ,         .Ο τόποςμαςκαταστράφηκε ολοσχερώς ο λαόςμαςμαρτύρησεκαι πένθησεαλλά δεν λύγισε  

 ,  Μόνοι μας χωρίς            την κατάλληλη στήριξη απότο αδύναμοελληνικό κράτοςαλλά και με προκλητικά 

       , ,      ,απούσα την υπεύθυνη για τα δεινά μας Γερμανία εμείς οι συγγενείς και απόγονοι των θυμάτων  

   ,         δημιουργήσαμε τις οικογένειές μας αναστηλώσαμετον τόπομαςκαι δίνουμε καθημερινάαγώναγια 

   .           , ,ατομική και συλλογική πρόοδο Στις καρδιές μας δεν χωράτο μίσος και η εκδίκηση αλλά αντίθετα  

       .    καίει η φλόγα της διεκδίκησης και της δικαιοσύνης Διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων 

       . και απόδοσηδικαιοσύνης στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας  Δεν   διακατεχόμαστε από εχθρικά 

   .  !     ,  αισθήματα προς τη Γερμανία Κάθε άλλο Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην ειρήνη τη φιλία 

   και τη συνεργασία      .     μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας Φιλία και συνεργασία όμως  σε μια 

 ,    βάση ειλικρίνειας ισότητας και αμοιβαιότητας,       η οποία επιβάλλει στον ελληνικό και 

           ,  γερμανικό λαό να αγωνιστούμε από κοινού για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης την απόδοση 

        ,    των γερμανικών οφειλών και την οριστική συντριβή του ναζισμού εγκαινιάζοντας μία νέα περίοδο 

,       .δημιουργίας προόδουκαι αλληλεγγύηςμεταξύ τωνδύολαών

     Η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών « π   »: π   .α ό τα κάτω ε ιτεύγματα και αδυναμίες

             , Το κίνημα της διεκδίκησηςτωνοφειλώντης Γερμανίαςπροςτην Ελλάδαέχει την τύχη στην 

, ,  ,      .   ,εικοσαετή σχεδόν διαδρομή του να έχει επικεφαλής τον Μανόλη Γλέζο Ο Μανόλης Γλέζος  

  ,           πατριώτης και διεθνιστής δεν είναι τυχαίο ότι απότην πρώτηστιγμή αγκάλιασε και πρωτοστάτησε 

       ,    στην εθνική μας υπόθεσηδιεκδίκησης των γερμανικώνοφειλών στηρίζοντας την τιτάνια δικαστική 

   προσπάθεια του αείμνηστου  Γιάννη Σταμούλη,        του ανθρώπου που πίστεψε και πρόσφερε όσο 

  .         ,κανείς στην υπόθεση Ο επί πολλά χρόνια φυλακισμένος και εκτοπισμένος Ευάγγελος Μαχαίρας  

     ,      τέως Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο Καθηγητής και τέως Υπουργός Γεώργιος 

 ,  Αλέξανδρος Μαγκάκης o     ,  , ι σπουδαίοι αγωνιστές Πέτρος Ανταίος Χαράλαμπος Ρούπας Στέλιος 
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 (       ),   (   Ζαμάνος αγωνιστής του ΕΑΜ και ταμίας του ΕΣΔΟΓΕ Βασίλης Πριόβολος ο θρυλικός καπετάν 

« »  ),    «  »Ερμής του ΕΛΑΣ μαζί με τη νεότερη γενιά 38,       ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους δημάρχους 

     ,      (  και το Δίκτυο των μαρτυρικών δήμων τις Ενώσεις Θυμάτων των Ολοκαυτωμάτων ανάμεσα στις 

       ),   οποίες ξεχωρίζουν αυτές της Βιάννου και των Καλαβρύτων διαπρεπείς νομικούς39  και τους 

    .    1995  ,  ,   2000,    συναγωνιστές μας από τη Γερμανία Από το και ιδίως από το ο αγώνας αυτός 

  ,      ,    κλιμακώνεται με συνέδρια ομιλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό παρεμβάσεις στα κόμματα και 

     ,    ,  την Κυβέρνηση σε Ελλάδα και Γερμανία δημοσιεύματα στον Τύπο φιλοξενία αποστολών 

,    .αντιφασιστών παρουσίαστις εκδηλώσειςμνήμης

 Σταθμός      1996     «  της διεκδίκησης η ίδρυση το στην Αθήνα του Εθνικού Συμβουλίου 

       »,       Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προςτην Ελλάδα το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα στο να 

        «  »,    κρατηθεί ζωντανή η φλόγα της διεκδίκησης κατά τα πέτρινα χρόνια της αδιαφορίας από το 

       .        πολιτικό σύστημα και της αποσιώπησης από τα ΜΜΕ Ο αγώνας δεν κάμφθηκε ούτε από την 

       ,  ,     περιφρόνηση της πολιτικής ελίτ ούτε από τις αδυναμίες τις έριδες τις αντιπαραθέσεις ή και τις 

  .  προσωπικές στρατηγικές κάποιων π     Ε ικράτησε η δίψα για δικαιοσύνη.  ,  Σήμερα το Εθνικό 

             Συμβούλιο από κοινού με τις Ενώσεις Θυμάτων και το Δίκτυο Μαρτυρικών Δήμων και ενεργούς 

         ,    πολίτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με καλύτερες προϋποθέσεις συνεχίζει τον αγώνα με 

 .μεγαλύτερη ένταση

38   :   Ενδεικτικά οι εξής Βασίλης Μπρακατσούλας (     )αντιστασιακός και πρόεδρος της ΠΟΑΕΑ ,   ,Δαμιανός Βασιλειάδης  

 ,  ,  ,   (  ), Πέτρος Κουλουφάκος Γιάννης Γαμβρίλης Μάκης Μπαλαούρας ΣτέφανοςΛηναίος συντονιστής ΕΣΔΟΓΕ Χρήστος 

 (Τζιτζιλώνης     ΠΕΑΕΑ και Αντιπρόεδρος της FIR),   ,  ,  Λίτσα Παπαϊωάννου Ευάγγελος Σακκάτος  ,Ιγνάτιος Αξιώτης  

 ,  ,       ,   Γιάννης Μαύρος Δημήτρης Χριστοδούλου οι Χαρίλαος Ερμείδης και Αριστομένης Συγγελάκης πρόεδροι των 

     ,      ( ),   ΕνώσεωνΘυμάτωνΚαλαβρύτωνκαι Βιάννου αντιστοίχως οι Λουκάς και Γιάννης Δημάκας Δίστομο η Μαρία Λαϊνά 

  ,       . .   «      από την Υπάτη ο Κώστας Ψαράς από τα Κερδύλια κ α Από το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών περιόδου 

1940-1945»,   : .  ( ),   ( ),  οι τέωςπρόεδροι Αθ Παπαδόπουλος Καλαβρύτων ΛουκάςΠαπαχρήστος Διστόμου ΜιχάληςΓεράνης 

( ),   ( ),    (   ),   Χορτιάτη ΕυτύχηςΔασκαλάκης Καντάνου οΜπάμπηςΔασκαλάκης ΠρόεδροςνεολαίαςΔικτύου ο νυνΠρόεδρος 

    (  ) . . τουΔικτύουΣωκράτηςΚεφαλογιάννης ΔήμαρχοςΑνωγείων κ α
39  ,    ,  ,  -  , ΣτέλιοςΠερράκης Κέλλυ και Χριστίνα Σταμούλη ΑντώνηςΜπρεδήμας Μαρία ΝτανιέλλαΜαρούδα Πέτρος 

 . . Μηλιαράκηςκ α
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π   π   .Αναζω υρώνονται οι ελ ίδες για δικαίωση  

 2011          Το υπήρξε το σημαντικό γεγονός της παρέμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην 

         ,    δίκη μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης μία δίκη που αφορούσε 

    άμεσα στα θύματα του Διστόμου         και την προσπάθειά τους να αποζημιωθούνμέσωκατάσχεσης της 

     περιουσίας του γερμανικού δημοσίου στην Ιταλία40.   ,     –Ένα χρόνο μετά κατά τη συνάντηση Τσίπρα  

   (14.1.2013),        Σόιμπλε στο Βερολίνο ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έθεσε στον 

       .  9.2.2013   Γερμανό Υπουργό Οικονομικών το ζήτημα του κατοχικού δανείου Στις ο Υπουργός 

,      ,  Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αντώνης Ρουπακιώτης απαντώντας σε 

      -  .  ,  «  » επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ι Σταθά χαρακτήρισε ιστορικό χρέος της 

        . ,   Γερμανίας να καταβάλλει τις αποζημιώσεις των θυμάτωντου Διστόμου Πρόσφατα η εκπόνησηκαι 

   ,    « »,    υποβολή στην κυβέρνηση του χαρακτηρισθέντος ως απόρρητου πορίσματος της ειδικής 

         επιτροπής του Υπουργείου Οικονομικών για το ζήτημα των γερμανικών οφειλών41  είχε ως 

            αποτέλεσμα την αναζωπύρωσητου ζητήματος και την προσέλκυσητου ενδιαφέροντοςτων διεθνών 

   ,       και των ελληνικών ΜΜΕ όπωςαποδεικνύουν τα εκατοντάδες σχετικά δημοσιεύματα42.  Κατά την 

   (24.4.2013)     συζήτησηστη Βουλή ο τότε ΥπουργόςΕξωτερικών    ΔημήτρηςΑβραμόπουλοςτόνισε με 

:  έμφαση «   π        ,   Το ζήτημα αραμένει ανοικτό αλλά αυτή τη φορά θα κλείσει με τη  

  δικαιοσύνη να θριαμβεύει».   ,      Η παραπάνωδήλωση η οποία διατυπώθηκε μάλιστα τρεις φορές 

40   .  ,            Ο σπουδαίος Ι Σταμούλης μετά την άρνηση των Ελλήνων ΥπουργώνΔικαιοσύνης να εγκρίνουν την εκτέλεση της 

        ,      ,απόφασηςδιά της κατάσχεσηςτης περιουσίας του γερμανικού δημοσίου μετέφερε τη διεκδίκηση επί ιταλικού εδάφους  

              (2005)   όπου για λογαριασμό των θυμάτων του Διστόμου κέρδισε τις δίκες στο Εφετείο της Φλωρεντίας και στο 

     (2008).  ,      .  Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Ρώμης Τελικά η Γερμανία προσέφυγε στη Χάγη Σ  13.1.2011  τις η 

             «Ελληνική Δημοκρατία υπέβαλε αίτημα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για παρέμβαση στην υπόθεση Δικαστική 

 , / »,         4/15  2011.  ασυλία κράτους Γερμανίας Ιταλίας το οποίο έγινε αποδεκτό απότο Δικαστήριο στις Ιουλίου Η προφορική 

    12-16.9.2011 (  , . . . 17)   ,  , διαδικασία έλαβε χώρα στις Περράκης Στ ο π σελ και την παρακολούθησαν μεταξύ άλλων οι 

  .     .  ,    , δήμαρχοι Διστόμου Ι Πατσαντάρας και Καλαβρύτων Γ Λαζουράς οι νομικοί Χριστίνα Σταμούλη Martin Kriegnel, 

 ,  .  , .  ,   .     . ,  Γιόακιμ Λάου οι Β Καρκούλιας Μ Σφουντούρης ο βουλευτής Θ Δρίτσας κι ο Θ Παρασκευόπουλος από το 

. . . – ,   .   .    . .      ΣΥ ΡΙΖ Α ΕΚΜ οι βουλευτές Ν Τσούκαλης και Γρ Ψαριανός από τη ΔΗΜ ΑΡ και οι Μάκης Μπαλαούρας και ο 

   .υπογράφωναπότο ΕΣΔΟΓΕ
41       .   .  ,  Η επιτροπήσυστήθηκε κατόπιν εντολήςτου Αν ΥπουργούΟικονομικώνκ ΧρήστουΣταϊκούρα στοπλαίσιο 

 .κυβερνητικήςαπόφασης
42        :Μερικά απότα πιο χαρακτηριστικά δημοσιεύματα γερμανικών εφημερίδων  «    162 .  Η Γερμανία χρωστά δισ ευρώγια 

   » (   πολεμικές αποζημιώσεις στην Ελλάδα Ηλεκτρονική έκδοση Spiegel,  8.4.2013),  «    Ελληνική επιτροπή θεωρεί το 

 » (Βερολίνο οφειλέτη Frankfurter Allgemeine Zeitung,  8.4.2013),    σημειώνοντας ότι ε    ,άν ισχύουν όσα αναφέρονται  

«           »μπορεί να στέκουν οι ελληνογερμανικές σχέσεις προμίας νέας σκληρήςδοκιμασίας ,     ενώ ξεχωρίζει το δημοσίευμα της 

Die Welt (26.4.2013)   με τίτλο «        »,     Κύριε Σόιμπλε μιλήστε για τα χρέη του πολέμου όπουουσιαστικά καλεί τη γερμανική 

               ! κυβέρνησηνα τολμήσει το συμψηφισμότωνγερμανικώναποζημιώσεωνμε το χρέοςτηςΕλλάδαςπροςτη Γερμανία
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      ,     κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης κοινοβουλευτικής διαδικασίας συνιστά ρητή δέσμευσηγια την 

 .           ελληνική κυβέρνηση Έχει επίσης σημασία ότι το σύνολο των πολιτικών αρχηγών επέδειξε θετική 

  ,    ,      στάση στο ζήτημα ενώ ο Ευάγγελος Βενιζέλος αφού χαρακτήρισε εθνικό κεφάλαιο τον Μανόλη 

,              Γλέζο στάθηκε στο γεγονός ότι ουδέποτε η χώρα μας έχει παραιτηθεί των αξιώσεών της αλλά 

      ,          αντίθετα έχει θέσει πολλές φορές το ζήτημα έστω κι αν δεν έγινε αυτό όσο επίμονα και 

        -     συστηματικά έπρεπε και συμφώνησε με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ για τη σύσταση μόνιμης 

   διακομματικής επιτροπήςτης Βουλής43.

,      ,   ,   Ωστόσο η στάση αυτή της κυβέρνησης συναντούν όπωςείναι φυσικό μετά την αδράνεια 

 , τόσων ετών   π   π   την εύλογη δυσ ιστία και ε ιφύλαξη του λαού,    .  και τη δική μας Συνεπώςδεν 

            πρέπει να εφησυχάζουμε αλλά αντίθετα απαιτείται πίεση στην κυβέρνηση για να τηρήσει τη 

 . δέσμευσή της         Όπωςσημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΈνωσηςΘυμάτων Ολοκαυτώματος 

 Δήμου Βιάννου44 «       , ,   η εκ νέου ανάδειξη του μείζονος ηθικού νομικού πολιτικού και ιστορικού 

            ζητήματος της διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα είναι καλοδεχούμενη αλλά 

  .    δεν είναι αρκετή Απαιτείται η ανάληψη  πσυγκεκριμένων ρωτοβουλιών π   α ό την Ελληνική  

Κυβέρνηση,          ,  που οφείλει να θέσει επίσημα το ζήτημα στην Γερμανία  χωρίς άλλη 

κωλυσιεργία».     ,        Πριν λίγες μέρες μάλιστα το Εθνικό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η ελληνική 

             κυβέρνηση δεν αξιοποίησε την ευκαιρία να θέσει το θέμα κατά την πρόσφατη επίσκεψη του 

   . . . .     ,   , «ΥπουργούΟικονομικώντηςΟ Δ Γ κ ΒόλφανγκΣόιμπλεκαι την καλεί σε αυστηρότόνο  να θέσει 

,   ,           τώρα επίσημακαι ρητά στηγερμανική κυβέρνησητο συνολικό ζήτημα των γερμανικώνοφειλώνμε τη 

     ,    δέουσαδιαδικασία και χωρίςάλληκωλυσιεργία εξαντλώνταςκάθε δυνατότηταδιαπραγμάτευσης».45

    .Αναγκαία η εθνική στρατηγική διεκδίκησης

  Το ζήτημα           κινητοποιεί διαχρονικά όχι μόνο το λαό και τους κοινωνικούς φορείς στην 

,        .    Ελλάδα αλλά συγκινεί και τους τίμιους δημοκράτες της Γερμανίας Ωστόσο το γερμανικό κράτος 

       ,       -ουδέποτε ζήτησε μία καθαρή συγγνώμη από τα θύματα ενώ σήμερα έρχονται όχι ως εταίροι  

   ,    .  αλληλέγγυοι στο δράμα μας αλλά ως οικονομικοί κατακτητές Η    κυβέρνηση της Γερμανίας έως 

      .        ,τώρααρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της Το ζήτημα είναι τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση  

  η οποία οφείλει      . να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων     Απαιτείται η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής 

      «για τη νικηφόρα διεκδίκηση και η   δημιουργία       πανεθνικού παλλαϊκού μετώπου για να δοθεί με 

  ,     ,      ενότητα και αποφασιστικότητα όπως αρμόζει στην Ιστορία μας ο δύσκολος αυτός αγώνας και να 

  φτάσουμεστηδικαίωση»46.        :Οι άξονεςτης εθνικήςστρατηγικής είναι οι εξής
43          Την ίδια πρότασηείχε διατυπώσειπαλιότερακαι ο ΑνδρέαςΠαπανδρέου. 
44 Α    ,  , 15.4.2013, «   »,   2013. νακοίνωσητηςΈνωσηςΘυμάτων ΑμιράςΒιάννου Μνήμη και Χρέος φύλλοΑπριλίου
45   , 20.7.2013 (ΑνακοίνωσηΕθνικούΣυμβουλίου www.holocaust.gr).
46 Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, ό.π.
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1.  π      π   π  Άσκηση ίεσης στην ελληνική κυβέρνηση να α αιτήσει την ε ανέναρξη διμερών 

π    δια ραγματεύσεων με τη Γερμανία.      Όπωςχαρακτηριστικά αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου 

  27.4.2013,        Εθνικού Συμβουλίου μετά τη συμβολική περικύκλωσητης γερμανικής πρεσβείας και 

     : «τη συνάντηση με τον Γερμανό Πρέσβη       Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να τιμήσει τη 

         ,   , δέσμευσήτης ενώπιον του ελληνικούλαούκαι να προχωρήσει άμεσα χωρίς άλλη κωλυσιεργία σε 

       .  ,  , όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποδοθεί δικαιοσύνη Την καλούμε χωρίς καθυστέρηση να 

            απευθύνει πρόσκλησηστηΓερμανία για την έναρξηδιαπραγματεύσεωνγια το σύνολοτων οφειλών 

   .           της προςτην Ελλάδα Καλούμε τέλος τη Βουλή των Ελλήνων να προχωρήσει άμεσα στη σύσταση 

     »μόνιμηςκοινοβουλευτικήςεπιτροπήςγια το ζήτημα 47.

2. Κ π    π       αμ άνια ενημέρωσης κι ευαισθητο οίησης της διεθνούς αλλά και της ελληνικής 

 .         π  κοινής γνώμης Πίεση για τη διερεύνηση των εγκλημάτων και ροσαγωγή σε 

  π .    π ,    δίκη των υ ευθύνων Ενημέρωση του ευρω αϊκού του γερμανικού και άλλων 

κοινοβουλίων48.           Ενισχυτική της άποψης αυτής είναι η πολύ πρόσφατη ανακοίνωση του 

  ,     ,   γερμανικού υπουργείου οικονομικών σύμφωνα με την οποία κατόπιν διαπραγματεύσεων 

          ανάμεσα στην κυβέρνηση της Γερμανίας και την οργάνωσηΔιάσκεψη ΕβραϊκώνΔιεκδικήσεων 

(Jewish Claims Conference,  JCC),  το   π   γερμανικό δημόσιο ρόκειται να συνεισφέρει 

 772  .   π   2014    2017    πσυνολικά εκατ ευρώ α ό το ως το για να αρασχεθούν 

  ( ) π   φροντίδες σε Εβραίους ε ιζώντες του Ολοκαυτώματος.   Το υπουργείο Οικονομικών 

       της Γερμανίας ανακοίνωσε επίσης ότι θα καταβάλλει ’     εφ όρου ζωής μηναία σύνταξη 

 300      πύψους ευρώ σε όλους τους ε ιζήσαντες -    θύματα του Ολοκαυτώματος 

(    56.000 –  :      !),υπολογίζονται πάνω από τι σύμπτωση όσοι και οι εκτελεσθέντες στην Ελλάδα  

    π πώστε να ζήσουν με αξιο ρέ εια49.  ,    -   Αλήθεια οι Έλληνες θύματα της Κατοχής  

    π πδεν δικαιούνται δικαιοσύνη και αξιο ρέ εια; 

3.  πΆσκηση     π   π  πίεσης για χρηματοδότηση των α οζημιώσεων και ε ανορθώσεων α ό 

  π ,  π  π     τις γερμανικές ε ιχειρήσεις ου ε ωφελήθηκαν τα μέγιστα της χιτλερικής 

περιόδου,      και το γερμανικό Δημόσιο    π  π  ώστε να μην ε ιβαρυνθεί υ έρμετρα ο 

 γερμανικός λαός50. 

47   , 27.4.2013.Δελτίο ΤύπουΕΣΔΟΓΕ
48       2012       ,  Σχετική πρότασηέχει καταθέσει απότο ο βουλευτήςτου ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ΠαναγιώτηςΚουρουμπλής ο οποίος 

      .έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για το ζήτημα
49  ΚέρδοςOn Line, 29.5.2013 (http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1925879&nt=103).

50         « ,   »,     Προτείνεται η δημιουργία ενός ιδρύματοςστο πρότυποτου Μνήμη Ευθύνηκαι Μέλλον το οποίοσυνέλεξε σε δύο 

 2,5  ,           ,χρόνια δις ευρώ με τα οποίααποζημιώθηκανχιλιάδεςόμηροι σε γερμανικά στρατόπεδακαταναγκαστικής εργασίας  

      2000.βάσει απόφασηςτης κυβέρνησηςΣρέντερ το
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4.       ,    Να δοθεί βάρος στη μελέτη της Κατοχής της Αντίστασης και   του ζητήματος των 

 ,       π  .γερμανικών οφειλών σε όλες τις βαθμίδες του εκ αιδευτικού συστήματος  

    ,      ,Βελτίωση των σχολικών συγγραμμάτων Ιστορίας εκπόνηση εργασιών για το ζήτημα  

       ,   υποτροφίες για έρευνα σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο οργάνωση σεμιναρίων και 

. συνεδρίων

   π    π π  π πΗ συμβολή του α όδημου ελληνισμού στην αρα άνω ροσ άθεια  μπορεί να 

 αποδειχθεί    π    καθοριστική για την ε ιτυχία του αγώνα μας.     Άλλωστε τα μέλη της Ομογένειας 

      ,  ,  ,    γνωρίζουν ότι η Κατοχή και ο Εμφύλιος η πείνα η φτώχεια οι διώξεις υποχρέωσαν πολλούς 

 ,          ,  συμπατριώτεςμας και μάλιστα απότο πιο νέο κι εκλεκτό ανθρώπινοδυναμικό να μεταναστεύσουν 

  ,   ,   ,         . κυρίως στην Αμερική την Αυστραλία το Βέλγιο τη Σουηδία ή και την ίδια τη Γερμανία Η 

   , ,        πλειοψηφία τους τα κατάφερε πρόκοψε σπούδασε τα παιδιά της αλλά στερήθηκαν τους συγγενείς 

       ,        τους και τη ζωή στην αγαπημένη τους πατρίδα ενώ κι η πατρίδα μας στερήθηκε των πολύτιμων 

 .             .υπηρεσιώντους Όμωςοι απόδημοι Έλληνες δεν έπαψαννα αγαπούνκαι να στηρίζουν την Ελλάδα  

,         ,Σήμερα συμμετέχοντας ενεργά στην εθνική προσπάθεια διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών  

             μπορούν να νιώσουν την ικανοποίηση ότι τιμούν την Ιστορία της πατρίδας μας και συμβάλλουν 

  . στην απόδοσηδικαιοσύνης

 πΑντί ε ιλόγου: ,     π   δικαιοσύνη αλληλεγγύη και δημοκρατία η α άντηση των λαών  

 !στο ναζισμό

 ’     , Όπωςθα λεγε κι ο ΑργύρηςΣφουντούρης π        όσοάδικο είναι αλήθεια για τη σημερινή γερμανική 

,         ,  νεολαία εξαιτίας της αδιάλλακτης και ανήθικης στάσης της γερμανικής κυβέρνησης να υφίσταται 

          ;      το βάροςπράξεωνπουπιστεύουμεότι την πληγώνουνκαι την ίδια Πόσοάδικο είναι αλήθεια για το 

            ,   γερμανικό λαό πουεπιθυμεί τη φιλία και τη συνεργασία με τον ελληνικό λαό να εκτίθεται διεθνώς 

  ,         λόγω της ανήθικης ανιστόρητης και παράνομης άρνησης της γερμανικής κυβέρνησης να αναλάβει 

  ; την ευθύνη της    ,       Αν κάτι είναι βέβαιο είναι ότι η Δικαίωση θα έρθει  π    όχι ε ειδή το θέλουν οι 

  π     κυβερνήσεις αλλά ε ειδή το θέλουν οι λαοί. 

           , Για όσους καλούν για υποταγή στη λήθη επικαλούμενοι το δίκαιο των ισχυρών εμείς 

     επιμένουμε στη μνήμη διότι πιστεύουμε    στην ισχύ του δικαίου.      Πρέπει να γίνει σε όλους κατανοητό 

       ,      ότι το ζήτημα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών παρά το γεγονός της ισχυρής νομικής 

,  τεκμηρίωσης είναι π    π     π π    ρωτίστως ηθικό και ολιτικό ζήτημα και ανάλογη ρέ ει να είναι η 

  στάση της Ελλάδας.         .   Ωστόσο έχουμε και νομικά όπλα στη διάθεσή μας Υπενθυμίζουμε ότι η 

  11/2000     ,      ιστορική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η οποία δικαιώνει τα θύματα του 

, Διστόμου     π    είναι σε ισχύ και μ ορεί να εκτελεστεί άμεσα,     με την κατάσχεση της περιουσίας 
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    .        του γερμανικού δημοσίου στην Ελλάδα Θέτουμε επίσης υπόψη όλων το θετικό προηγούμενο της 

  απόφασης του    Διαιτητικού Δικαστηρίου του Koblenz (1972),    με την οποία αποζημιώθηκαν 

            ’  Έλληνες που είχαν πληγεί κατά την περίοδο της ουδετερότητας της Ελλάδας στον Α Παγκόσμιο 

,   47 . Πόλεμο λαμβάνοντας συνολικά εκ μάρκα51.  ,       Τέλος έχει προταθεί ως μορφή πίεσης προς τη 

            Γερμανία η εγγραφήστονπροϋπολογισμότου κατοχικού δανείου και η τιτλοποίησητωνγερμανικών 

.οφειλών 52

     (  )       «  Ελπίζουμε ότι θα φανούμε άξιοι και τυχεροί να φέρουμε σε πέραςαυτό το βαρύτατο και 

 »   .   ,  πεντακάθαρο χρέος της γενιάς μας Ένα είναι βέβαιο ότι      θα αγωνιστούμε με όλες μας τις 

δυνάμεις.          . Το οφείλουμε στη μνήμη των πολυαγαπημένων συγγενών και συμπατριωτών μας Το 

         .    , οφείλουμε στουςαγώνεςτου λαούμαςγια τα πανανθρώπιναιδανικά Το οφείλουμε στο μέλλον που 

        ,    , πρέπει να οικοδομήσουμε από κοινού με το γερμανικό λαό στα θεμέλια της ανθρωπιάς της 

   .  ,        αλληλεγγύης και της ειλικρίνειας Διότι τελικά όπως έκλεισε και ο Καθηγητής Περράκης τη 

    , μνημειώδητοποθέτησήτου στη Χάγη          μόνομε δικαιοσύνηθα επέλθει η κάθαρσηστηνανείπωτηαυτή 

τραγωδία. 

51   &  - , . ., . 85.ΠερράκηςΣτ ΜαρούδαΜ Ντ όπ σελ
52      2011   ,    .Το έχει προτείνει απότο ο ΝότηςΜαριάς βουλευτήςτωνΑνεξαρτήτωνΕλλήνων
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